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شرح   ،107/1 عقيل:  ابن  شرح  ينظر:   .1
سيبويه  عند  يجوز  ال   - الكافية:451/2 
إال  الوقاية من(لدن)  نون  والزجاج حذف 
راجح  الثبوت  غيرهما  وعند  للضرورة 
وليس الحذف للضرورة لثبوته في السبع، 
وإلحاق نون الوقاية في(لدن) وان لم يكن 
فعال للمحافظة على سكون النون الالزم. 

الكهف: 76.  .2

قرأ نافع وأبو جعفر بضم الدال مع تخفيف   .3
النون وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
تشديد  مع  الدال  بضم  والكسائي  وحمزة 
البن  القراءات  في  ينظر:السبعة  النون، 
مجاهد: 396، النشر في القراءات العشر 
القراءات  البن الجزري: ج2/353، حجة 
ألبي زرعة: 424، إتحاف فضالء البشر 
في القراءات األربعة عشر:520، التيسير 

في القراءات السبع:100.

ينظر:شرح بن عقيل: 150/1.  .4

وأجاز سيبويه النصب على أن يكون(أي)   .5
هارون  قــراءة  إنها  وذكــر  الــذي.  بمعنى 
أقوال:  ثالثة  رفع(أيهم)  وفى  األعــرج، 
أيهم  لهم  فيقال  تقدير،  على  الحكاية  أولها 
أشد على الرحمن عتيا؟ فيخرج،الثاني انه 
اشد  هو  الذي  ومعناه  الضم،  على  مبني 
على الرحمن عتيا، إال أنه مبني لما حذف 

منه(هو)، واطرد الحذف به فصار كبعض 
االسم. فاألول قول الخليل،والثاني مذهب 
يكون(لننزعن)  أن   - والثالث   سيبويه، 
الدار، وهو  معلقة كتعليق علمت أيهم في 
قول يونس ينظر:التبيان في تفسير القرآن 
تأويل  في  البيان  جامع  للطوسي:7/140، 
المحيط:  البحر   ،6/390 للطبري:  القرآن 
4/53، مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) لفخر 
المعاني  روح   ،10/331 الــرازي  الدين 
علوم  في  اللباب   ،119 لاللوسي:21/ 

الكتاب:10/415.

مريم: 69.  .6

ينظر:شرح بن عقيل: 306 /1.  .7

محمد: 22.  .8

وقرأ  السين  بكسر  عسيتم  هل  نافع  قرأ   .9
الباقون بالفتح ينظر: السبعة:186، الحجة 
 ،1/293 اإلتحاف:  القراءات:1/139، 

التيسير:1/65.

ينظر:شرح بن عقيل: 321 / 1.  .10

األنعام: 54.   .11

بفتح  ويعقوب  وعاصم  عامر  ابــن  قــرأ   .12
ينظر:  بالكسر  الباقون  ــرأ  وق الهمزة 
النشر:2/291،  السبعة:1/258، 

اإلتحاف:371، التيسير: 76. 

ينظر:شرح بن عقيل: 239/ 1.  .13

بتخفيف  تتبعان)  ذكـــوان(ال  ابــن  روى   .14
النون وهي قراءة ابن عامر وقرأ الباقون 
ينظر:النشر:2/323،حجة  النون  بتشديد 
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 ،1/449 ــحــاف:  اإلت القراءات:336، 
الجامع ألحكام   ،385 الوجيز:3/  المحرر 

القرآن: 8:338.

يونس: 89.   .15

ينظر:شرح بن عقيل: 239/ 1.  .16

ينظر:شرح بن عقيل: 49 - 50 / 3.  .17

ينفع نصبا، وقرأ  يوم  نافع وحده هذا  قرأ   .18
الباقون هذا يوم ينفع رفعا  - ينظر: السبعة: 
اإلتحاف:  القراءات:242،  حجة   ،250

 .364

المائدة: 119.  .19

ينظر:شرح بن عقيل:50/ 3.  .20

ينظر:شرح بن عقيل: 32 / 4.  .21

قرأ ابن عامر، وعاصم، ويزيد، ويعقوب،   .22
بالرفع  ويعذب،  يشاء  لمن  فيغفر  وسهل: 
وجهين:  على  ويجوز  القطع،  على  فيهما 
مبتدأ  خبر  الفعل  يجعل  أن  أحدهما: 
من  جملة  يعطف  أن  واآلخــر:  محذوف، 
السبعة  باقي  تقّدم، وقرأ  فعل وفاعل على 
ابن  وقــرأ  الجواب،  على  عطفًا  بالجزم 
عباس، واألعرج، وأبو حيوة وأبو العالية، 
على  فيهما  بالنصب  الجحدري  وعاصم 
بعدها  ما  مع  منها  فينسبك  أن،  إضمار: 
مصدر  على  معطوف  مرفوع  مصدر 
متوهم من الحساب، تقديره: يكن محاسبة 
البحر:3/119،  ينظر:  وتعذيب  فمغفرة 
فتح القدير:1/415، الكشف والبيان(تفسير 
 ،195 الثعلبي):2/303،السبعة: 

اإلتحاف:303،التيسير:72. 

البقرة: 284.  .23

ينظر:شرح بن عقيل:55 / 4.  .24

سنين)  مائة  والكسائي(ثالث  حمزة  قرأ   .25
بغير تنوين، وقرا الباقون بالتنوين ينظر: 
 ،390  - السبعة:389  التيسير:116، 
الوجيز:  المحرر  القراءات:266،  معاني 
تفسير  المنثور:7/470،  الــدر   ،3/510
المحيط:6/112،  البحر  اللباب:12/463، 
للعكبري(ت  القران  إعــراب  في  التبيان 
616هـ): 2/101  - وقال العكبري: ويقرأ 
االستعمال،  في  ضعيف  وهو  باإلضافة 

ألن مائة تضاف إلى المفرد.

الكهف: 25.  .26

ينظر:شرح بن عقيل: 129/ 1.  .27

قرأ ابن كثير هذّن و الذاّن و اللذيّن و فذّنك   .28
و هتيّن مشددة النون، وقرأ عاصم ونافع 
وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف ذلك 
القراءات:194،  حجة  السبعة:229،  كله 

اإلتحاف:336.

النساء: 16.   .29

ينظر:شرح ابن عقيل:: 129 / 1.  .30

فصلت: 29.  .31

النون  بتشديد  اللذين  أرنا  كثير  ابن  قرأ   .32
وجعل  الياء  فحذفت  اللذيين  ــل  واألص
التي  المحذوفة  الياء  من  عوضا  التشديد 
بالتخفيف  الباقون  وقرا  اللذين،  في  كانت 
ولم يعوضوا من الياء شيئا وقد ذكرت في 
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سورة النساء ينظر: حجة القراءات: 363، 
اإلتحاف:336.

والكسائي(وريشا  عامر  وابن  نافع  قرأ   .33
عطفوا  بــالــنــصــب  ــوى)  ــق ــت ال ــاس  ــب ول
لباس  وأنزلنا عليكم  المعنى  على(الريش) 
يكون  أن  بالرفع،  الباقون  وقرأ  التقوى، 
ويكون خير  ذلك من صفته  ويكون  مبتدأ 
خبر االبتداء المعنى ولباس التقوى المشار 
إليه خير ويجوز أن يكون ولباس التقوى 
لباس  وهو  المعنى  هو  بإضمار  مرفوعا 
المتقين  لباس  العورة  وستر  أي  التقوى 
ينظر: حجة القراءات:280 - 281، مشكل 
ابي  بن  القران: ألبي محمد مكي  إعراب 

طالب القيسي:286، اإلتحاف:296.

ينظر: شرح بن عقيل: 185/ 1.  .34

األعراف: 26.  .35

حسنة)رفعا  تك  ونافع(وإن  كثير  ابن  قرأ   .36
على أنها اسم كان وال خبر لها وهي ها هنا 
في مذهب التمام، وقرأ عاصم وأبو عمرو 
والكسائي(حسنة)  وحمزة  عامر  وابــن 
ينظر:  بالنصب خبر كان واالسم مضمر 
القراءات:1/203،  حجة  السبعة:1/233، 
البيان  مجمع  للطوسي:3/198،  التبيان 
المحرر:2/126،   ،3/74 للطبرسي: 

اللباب:5/173.

النساء:40.  .37

ينظر: شرح ابن عقيل: 268/ 1.   .38

ص: 3.   .39

قرأ بعض الناس: « الت حيُن » برفع النون   .40
من: }حين } على إضمار الخبر واألكثر 
الِحيُن  َوَالَت  تقديره:  مرفوعها  حذف 
 ،5/436 المحرر:  ينظر:  َمَناٍص  ِحيَن 

اللباب:12/337،340، المشكل:2/623. 

ينظر: شرح ابن عقيل: 284 / 1.   .41

ينظر: شرح ابن عقيل: 343/ 1.  .42

النور: 9.  .43

اهللا  غضب  أن   - ينظر:السبعة:1/453    .44
 » قوله  في  نافع  قــراءة  على  الخفيفة  أن 
وصل  للفعل  الناصبة  أن   « غضب  أن 
العربية  وأهــل  علي  أبو  قال  بالماضي، 
يفصل  أن  إال  الفعل  يليها  أن  يستقبحون 
البيان:7/199،  مجمع  بشيء،  وبينه  بينها 
النشر:  اللباب:8/77،  المحرر:5/54، 
 ،496  - القراءات:1/495  حجة   ،2/370

اإلتحاف:1/573، التيسير: 1/108

ينظر: شرح ابن عقيل: 345  - 346 / 1.   .45

وقرأ   -   134  -  135/  3 اللباب:  ينظر:   .46
مجاهٌد  - وُيْروى عن ابن عبَّاٍس  - : « 
وفيها   « ُيِتمُّ   » برفِع   « ضاَعَة  الرَّ ُيِتمَّ  َأْن 
قوالن:أحدهما: قوُل البصريِّين: أنها « َأْن 
وهو  الثاني:  القول  ُأْهِملت،  الناصبُة،   «
الثَّقيلة،  من  المخفَّفة  أنها  الكوفيِّين  قول 
شذَّ  كما  الناصبة،  موقع  وقوعها  وشــذَّ 
البحر:2/423،  الناصبة،   « أْن   » وقوع 

المحرر:1/266 

البقرة: 233  .47
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ينظر: شرح ابن عقيل: 345  - 346 / 1.   .48

ينظر: المصدر نفسه: 60 /3.  .49

أبو  قــرأ   -   71  - البحر:9/70  ينظر:   .50
العقيلي: من  السمال، والجحدري، وعون 
قبل ومن بعد، بالكسر والتنوين فيهما قال 
تقدير  غير  من  الجر  على  الزمخشري: 
الجمهور:} إليه واقتطاعه، وقرأ  مضاف 

من قبل ومن بعد}، بضمهما: أي من قبل 
غلبة الروم ومن بعدها.ولما كانا مضافين 
الضم،  على  بنيا  وحذفت  معرفة،  إلــى 
النحو،  في علم  ذلك مذكور  والكالم على 
المحرر:5/241،   ،15/328 االلوسي: 

الكشاف 5/234.

الروم:4.  .51

ينظر: شرح ابن عقيل: 60 /3.  .52

ينظر: المصدر نفسه: 65/3.   .53

األنفال: 67.  .54

وقرأ   - المحيط:6/102   البحر  ينظر:   .55
وقرأ  بالنصب،   { }اآلخـــرة  الجمهور 
بالجّر وخرجت  المدنّي  بن جماز  سليمان 
المضاف  وإبقاء  المضاف  حــذف  على 
التبيان  االلوسي:7/133،  جره،  على  إليه 
واهللا  البقاء  أبو  وقدره   - للعكبري:2/10 
يريد عرض اآلخرة فحذف المضاف وبقي 

عمله وهو من باب المشاكلة.

ينظر: شرح ابن عقيل: 65/3.  .56

مجمع البيان:1/165  - }فال خوف عليهم   .57
وقرأ  والتنوين،  بالرفع  الجمهور  قرأ   :{

بالفتح  ويعقوب  الثقفي  وعيسى  الزهري 
محيصن  ابــن  ــرأ  وق الــقــرآن،  جميع  في 
تنوين  غير  من  بالرفع  عنه  باختالف 
في  الرفع  مراعاة  الجمهور  قــراءة  وجه 
للتعادل،  فرفعوا   ،{ يحزنون  هم  }وال 
المحرر:1/67،  للطوسي:2/357،  التبيان 
 ،214 القرطبي:1/368.البحر:1/ 

النشر:1/241، اإلتحاف:1/252. 

البقرة: 38.  .58

ينظر: شرح ابن عقيل: 65/3.  .59

ينظر: المصدر نفسه: 68/3.   .60

ابن  ينظر:التبيان للطوسي:4/286  - قرأ   .61
المشركين  من  لكثير  زين   " وحده  عامر 
الــزاي،  بضم   " شركائهم  ــم  اوالده قتل 
شركائهم   " وخفض  ــب(األوالد)  ــص ون
مفتوح   " قتل   " الزاي،  بفتح  الباقون   ،"
شركاؤهم   " الدال  بجر  أوالدهــم   " الالم 
ابن  ة  قــراء  فوجه  بالتزيين،  بالرفع   "
والمضاف  المضاف  بين  فرق  انه  عامر 
شركائهم  قتل  والتقدير:  بالمفعول.  اليه 
وإنما  القتل،  فاعل  وشركاؤهم  أوالدهــم، 
إلى  القتل  أضــاف  ومــن  باإلضافة  جر 
االوالد في القراء ة األخرى يكون األوالد 
في موضع النصب، وهو مفعول به بالقتل، 
البيان للطبرسي:4/152،الكشاف:2/179، 
الكشف للثعلبي:5/298، المحرر:2/477، 
 ،273 القراءات:1/  حجة  النشر:2/297، 

اإلتحاف:1/386. 

األنعام: 137.  .62
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ينظر: شرح ابن عقيل: 68/ 3.   .63

ينظر: التبيان للطوسي: 6/403  - قرأت   .64
بنصب   « رسِله  وعــَده  مخلف   » فرقة: 
اإلضافة،  على  الرسل،  وخفض  الوعد 
وضعفها،  الزجاج  ذكرها  القراءة  وهذه 
والمضاف  المضاف  بين  تحول  وهــي 
 ،6/80 البيان:  مجمع  بالمفعول،  إليه 
المحرر:4/114،  الكشاف:3/293، 
بعض  ــــرأ  ق  ،416/ االلوسي:0 

السلف:5/265، اإلتحاف: 1/368.

إبراهيم: 47.  .65

ينظر: شرح ابن عقيل: 68/3.   .66

ينظر: المصدر نفسه: 197/3.  .67

ينظر: السبعة: 1/226، مجمع البيان:3/3    .68
الباقون  و  بالجر  األرحام  و  حمزة  قرأ   -
األرحام  و  الشواذ  في  قرىء  و  بالنصب 
الرازي:5/38،  البحر:2/336،  بالرفع، 
المحرر:2/67،  القرطبي:5/5، 

االلوسي:3/402.

النساء:1.  .69

ينظر: شرح ابن عقيل: 197/3.  .70

ينظر: المصدر نفسه: 211/ 4.  .71

الــتــبــيــان  السبعة:1/521،  ــظــر:  ــن ي  .72
بيوتكن)  في  (وقرن   - للطوسي:8/324  
وقرأ  القاف  بفتح  وعاصم  المدنيان  فقرأ 
حجة  النشر:2/389،  بكسرها،  الباقون 
االتحاف:1/632،  القراءات:1/577، 

مشكل:2/577.

األحزاب: 33.  .73

ينظر: شرح ابن عقيل: 211/ 4.  .74

ينظر: المصدر نفسه: 151 - 152 / 2.  .75

األنعام: 154.  .76

وقــرأ   - البيان:1/127  مجمع  ينظر:   .77
أحسن»،  الــذي  «على  يعمر:  بن  يحيى 
أحسن،  هــو  ـــذي  ال على  أي  بــالــرفــع، 
وقرأ  الكشاف:2/192،المحرر:1/46، 
يحيى بن يعمر وابن إسحاق « تمامًا على 
فجعلها صفة  النون،  أحسُن » بضم  الذي 
مضمر  ابتداء  خبر  على  ورفعها  تفضيل 
تقديره « على الذي هو أحسن » 2/496، 
المشكل:1/278،   ،6/76 ــي:  ــوس االل

القرطبي: 1/283.

ينظر: شرح ابن عقيل: 268 / 1.   .78

 - مكي:2/636   البــن  المشكل  ينظر:   .79
على  يك  من  النون  حذفت  إنما   -   631
قول سيبويه لكثرة االستعمال وقال المبرد 
ألنها أشبهت نون اإلعراب يريد في قولك 

تدخلين وتدخلوا.

البينة: 1}َلْم َيُك الَِّذيَن َكَفُروا }  .80

ينظر: شرح ابن عقيل: 284/ 1.   .81

الكسائي  وأجاز   - اإلتقان:1/450  ينظر:   .82
عليه  وخّرج  ليس  عمل  إعمالها  والمبرد 
قراءة سعيد ابن جبير إن الذين تدعون من 

دون اهللا عبادا أمثالكم 

جمهور  قــرأ   - المحرر:3/137  ينظر:   .83
الناس « إن الذين تدعون من دون اهللا عباد 
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عباٌد   » ورفع   « إّن   » بتثقيل   « أمثالكم 
شأن  تحقير  في  للكفار  مخاطبة  وهي   «
أصنامهم عندهم - وقرأ سعيد بن جبير « 
إن الذين تدعون من دون اهللا عبادًا أمثالكم 
» بتخفيف النون من « إْن » على أن تكون 
بمعنى ما وبنصب قوله « عبادًا وأمثالكم 
بن  سعيد  وقــرأ   - الكشاف:2/324    ،«
أمثالكم،  بتخفيف إن ونصب عبادًا  جبير: 
«ما»  عمل  النافية  «إن»  إعمال  على 
أُبو  وحكى  االلوسي:6/485،  الحجازية، 
إنَّ  بتشديِد  أيضًا قراءُة رابعًة وهي  البقاِء 
ونصب عباد ورفع أمثالكم اللباب: 8/93، 

القرطبي: 7 /299.

84.  األعراف: 194

ينظر:المشكل:1/307  - قرأ ابن جبير إن   .85
أمثالكم  عبادا  اهللا  دون  من  تدعون  الذين 
بجعلها  إن  وتخفيف  وأمثالكم  عباد  نصب 
وسيبويه  خبرها  على  فينصب  ما  بمعنى 
يختار في إن المخففة التي بمعنى ما رفع 
الخبر ألنها أضعف من ما والمبرد يجريها 
مجرى ما، التبيان للطوسي:1/290 - 291 
الجمهور  تدعون  الذين  ان  تعالى  قوله   -
على تشديد النون و عباد خبر ان و أمثالكم 
بهم  تدعو  أي  محذوف  والعائد  له  نعت 
ويقرأ عبادا وهو حال من العائد المحذوف 
وهي  بالتخفيف  ان  ويقرأ  الخبر  وأمثالكم 
يقرأ  وأمثالكم  خبرها  وعبادا  ما  بمعنى 
أيضا  قــرىء  وقــد  لعبادا  نعتا  بالنصب 
حاال  عبادا  يكون  أن  على  بالرفع  أمثالكم 

وان  الخبر  وأمثالكم  المحذوف  العائد  من 
بمعنى ما ال تعمل عند سيبويه وتعمل عند 

المبرد.

ينظر: شرح ابن عقيل: 326/ 1.  .86

قراءة  ومثله   - االلوسي:10/51   ينظر:   .87
الطعام  َلَيْأُكُلوَن  ِإنَُّهْم  }ِإالَّ  جبير  بن  سعيد 
} [ الفرقان: 20 ] بالفتح بناء على أن الم 
االبتداء إنما تصحب إن المكسورة الهمزة 
لعمرك  القراءة  هذه  على  التقدير  وكأن 
}َأنَُّهْم  وقرىء  وقال:،  أنهم،  على  قسمي 
وتقدير  بعدها  الالم  زيادة  على  بالفتح   {
يأكلون:14/66،  ألنهم  أي  قبلها  جــار 
التبيان  اللباب:10/58،  البحر:10/321، 

للطوسي:2/92، القرطبي:13/15.

الفرقان: 20.  .88

ينظر: شرح ابن عقيل: 231/ 2.  .89

ينظر: الكشف والبيان:11/454  - وقراءة   .90
بن  وقرأ عيسى  بالرفع.  العامة: مطويات 
عمر: بالكسر ومحلها النصب على الحال 
في  للمبالغة  اليمين  يذكر  والقطع،وإنما 
في   - الوجيز:5/487   المحرر  االقتدار، 
وتقديم  قال:   { }مطويات  نصب  قــراءة 
ال  الظرف  من  فيه  العامل  على  الحال 
جعله  منع  ومن  االخفش،  عند  إال  يجوز 
تعلم  وأنت  أعني،  إضمار  على  منصوبًا 
المبتدا  من  الحال  مجيء  يجوز  من  أن 
االلوسي:11/64،  ذلــك،  إلــى  يحتاج  ال 
.،423/  9  ،7/391 البحر:  ج18/17، 
فتح   ،6/85 الكشاف:  اللباب:13/450، 
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للفراء:  القرآن  معاني  القدير:6/303، 
4/123، مشكل:2/633

الزمر: 67.  .91

ينظر: شرح ابن عقيل: 17/4.  .92

ينظر: السبعة:570  - قرأ عاصم فى رواية   .93
حفص فأطلع نصبا وقرأ الباقون وأبو بكر 
 ،2/205/ النشر  رفعا،  فأطلع  عن عاصم 
التبيان  التيسير:1/124،  االتحاف:677، 
البيان:10/237،  مجمع  طوسي:9/74، 
وقــرأ   - والتنوير:12/440  التحرير 
على  تفريعًا  بالرفع   { ِلُع  }فَأطَّ الجمهور: 
وقرأه  ِلُع،  اطَّ ثم  أبلُغ  قيل:  كأنه   { }أبلغ 
جواب  على  بالنصب  عاصم  عن  حفص 
التمني  معاملة  الترجي  لمعاملة  الترجي 
والبصريون  ذلك غير مشهور،  كان  وإن 
اطلعُت،  بلغُت  متى  قيل:  كأنه  ينكرونه 
استعارة  وهي  نكتة  ههنا  له  تكون  وقد 
على  التمني  معنى  إلــى  الرجاء  حــرف 
ُبْعد  إلى  إشــارة  التبعية  االستعارة  وجه 
بعده  الفعل  نصب  وجعل  تــرجــاه،  مــا 
الكشاف:6/113،  االستعارة،  على  قرينة 
االلوسي:18/91،  الوجيز:6/6،  المحرر 
وأبو  األعـــرج،  ــرأ  وق  - البحر:9/418 
حيوة، وزيد بن علي، والزعفراني، وابن 
العين.  بنصب  فأطلع،  وحفص:  مقسم، 
عطية:  وابن  جبارة،  بن  القاسم  أبو  وقال 
الرازي:13/337،  التمني،  جواب  على 
 ،324/ القدير:6  فتح   ،387 الطبري:21/ 
القرطبي:15/275، معاني الفراء:4/128، 
اإلتقان في علوم القرآن:1/230، البرهان 

في علوم القرآن:4/113. 

غافر: 36  - 37.   .94

ينظر: شرح ابن عقيل:97 / 2.  .95

الكسائي  عن  روى   - السبعة:178  ينظر:   .96
أنه كان يقرأ هذه الحروف بإشمام الحرف 
األول الضم مختلسا مثل قيل و غيض وما 
أشبه ذلك وقرأ أبو عمرو بضم ذلك كله، 
البيان:1/99، معالم  والسبعة:143، مجمع 
العنوان  اللباب:1/102،  التنزيل:1/66، 
في القراءات السبع::1/8، الحجة في علل 

القراءات السبع: 89  - 90.

هود: 44.  .97

ينظر: شرح ابن عقيل: 189/3.  .98

ينظر:مجمع البيان:1/88 –(ء أنذرتهم) فيه   .99
ثالث قراءات قرأ عاصم و حمزة و الكسائي 
إذا حقق بهمزتين و قرأ أهل الحجاز و أبو 
الثانية  الهمزة  تليين  المد و  بالهمزة و  عمر 
الباقون يجعلونها بين بين و كذلك قراءة  و 
مدا  أطول  أبو عمرو  و  إذا خففت  الكسائي 
من ابن كثير و اختلف في المد عن نافع و 
يجوز  و  همزتين  بين  بألف  عامر  ابن  قرأ 
في العربية ثالثة أوجه غيرها « أ أنذرتهم 
الثانية  تخفيف  و  األولى  الهمزة  بتحقيق   «
واحدة  بهمزة  أنذرتهم  و  بين  بين  بجعلها 
الهمزة  حركة  إلقاء  على  أنذرتهم  وعليهم 
على الميم نحو قد أفلح فيما روي عن نافع.

100. البقرة: 6.

101. ينظر: شرح ابن عقيل: 106/ 3.

102. النبأ: 28.

103. ينظر: مجمع البيان:10/216 - ورووا عن 
علي بن أبي طالب(عليه السالم) و كذبوا 
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بآياتنا كذابا خفيفة و القراءة المشهورة « 
و كذبوا بآياتنا كذابا » بالتثقيل و حكى أبو 
حاتم في الشواذ عن عبد اهللا بن عمر كذابا 
بضم الكاف وتشديد الذال،تفسير التحرير 
 - المسير:6/115   زاد  والتنوير:16/54، 
وقراءة علي(ع) «ِكَذابًا» بالتخفيف، وكان 

الكسائي يخفِّف هذه ويشدِّد. 

104. ينظر: شرح ابن عقيل:4/145.

وحده  كثير  ابن   - السبعة:1/360   ينظر:   .105
بغير  الباقون  قوله هاد وقرأ  بياء على  يقف 
ياء، النشر:2/335، حجة القراءات:1/630، 

اإلتحاف:1/201، التيسير:1/94.

106. الرعد: 7.

107. ينظر: شرح ابن عقيل: 56 /3.

قرأ  لدنه)  (من   - النشر:2/348   108. ينظر: 
الالم  بفتح  بكر  أبــى  ــة  رواي فى  عاصم 
وكسر  الضم  وإشمامها  ــدال  ال وإسكان 
والــدال  الهاء  بضم  الباقون  وقــرأ  النون 
في  أصله  كثير على  وابن  النون  وإسكان 
الصلة بواو، السبعة 388، حجة القراءات: 

1/412، 1/503، اإلتحاف:1/51.

109. الكهف: 2.

110. ينظر: شرح ابن عقيل: 56 /3.

111. ينظر:المصدر نفسه: 321 / 1.

112. ينظر: المصدر نفسه: 345 - 346 /1.

113. ينظر: المصدر نفسه: 284/1.

114. ينظر: المصدر نفسه: 306/1، 211/4.

115. ينظر: المصدر نفسه:211/4.

116. ينظر: المصدر نفسه: 197/3، 55/4.

117. ينظر: المصدر نفسه: 68/3.

118. ينظر: المصدر نفسه: 55/4.

119. ينظر: المصدر نفسه: 239/1.

120. ينظر: المصدر نفسه: 284/1.

121. ينظر: المصدر نفسه: 189/3.

122. ينظر: المصدر نفسه: 17/4.

123. ينظر: المصدر نفسه: 56/3.

124. ينظر: المصدر نفسه: 50/3.

125. ينظر: المصدر نفسه: 284/1.

126. ينظر: المصدر نفسه: 17/4.

127. ينظر: المصدر نفسه: 50/ 4.

128. ينظر: المصدر نفسه: 306/1.

129. ينظر: المصدر نفسه: 345 - 346 / 1.

130. ينظر: المصدر نفسه: 284/1.

131. ينظر: المصدر نفسه: 65 /3.

132. ينظر: المصدر نفسه: 268 / 1.

133. ينظر: المصدر نفسه: 326 /1.

134. ينظر: المصدر نفسه: 49 - 50 /3.

135. ينظر: المصدر نفسه: 2/ 97.

136. ينظر: المصدر نفسه: 68/ 3.

137. ينظر: المصدر نفسه: 306/ 1.

138. ينظر: المصدر نفسه: 49  - 50 / 3.

139. ينظر: المصدر نفسه: 1/305 - 306.

140. ينظر: المصدر نفسه: 107.

141. ينظر: المصدر نفسه: 306/ 1، 321 / 1، 
.1/ 306 -  305

142. ينظر: المصدر نفسه: 150/ 1.
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